Farkë e Vogël, 19 aug. 2021.

Lieve broeders en zusters, vrienden,
Waar zal ik nu weer eens gaan beginnen? Zoveel dingen zijn er de afgelopen
weken gebeurd. Van emotionele dieptepunten naar emotionele skyscrapers.
Opnieuw zag ik iets vluchtigs onder de zon.
8 Er is er één, en geen tweede. Hij heeft ook geen kind of broer en toch komt
er geen einde aan al zijn zwoegen. Ook wordt zijn oog niet verzadigd van
rijkdom. Nooit is het: Voor wie tob ik mij af en laat ik
mijzelf het goede ontbreken? Ook dat is vluchtig en
een treurige bezigheid. 9 Twee zijn beter dan één,
want samen krijgen zij een goede beloning voor hun
zwoegen. 10 Want als zij vallen, helpt de één zijn
metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om
hem overeind te helpen. 11 Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben zij
warmte, maar hoe moet één alleen warm worden? 12 En als iemand de één
overweldigt, zullen die twee tegen hem standhouden. Een drievoudig snoer
wordt niet snel gebroken.
Prediker 4:8-12
Gisteren tijdens de dagopening sprak degene die de dagopening had voorbereid over Prediker 8: 8-12, Speciaal vers 8b Voor wie tob ik mij af en laat ik
mijzelf het goede ontbreken? Zij bemoedigde ons door te zeggen hoeveel
ouders er blij waren met het werk wat wij op school doen, degene die de
dagopening leidde was iemand die zelf ook kinderen op school gehad heeft
weliswaar een aantal jaren geleden, maar toch, het werk van onze school
heeft waarschijnlijk zoveel indruk op haar gemaakt dat ze nu bestuurslid is
geworden van onze school en in die hoedanigheid de dagopening leidde. Ze
vertelde dat onze school werkte als een geweldig team en een voorbeeld is
voor de hele internationale christelijke gemeenschap in Albanië. Het was

duidelijk voor haar dat de school bestaat omdat God dat zo heeft gewild, ter
ondersteuning van degenen die het evangelie brengen in Albanië.
Toch geweldig om op zo’n school dienstbaar te mogen zijn.
Nieuwe uitdaging:
Naast werk op school zijn
we sinds een paar
maanden ook begonnen
met Engelse les te geven in
een klein dorpje vlakbij
Dürres. Iedere week gaan
er een paar, 4 of 5 van
onze kerk in Tirana, naar dat plaatsje. Eerst gaan we zingen met allerlei
gebaren erbij, daarna wordt er
een Bijbel verhaal verteld dan
een bijbelquiz over het verhaal.
Daarna wordt er nog Engelse
les gegeven. We zijn met de
ouders en de kinderen en keer
naar het strand geweest en
hebben we met z’n allen
gegeten.
Naar Nederland
De vakantie brak aan en het was weer tijd om naar Nederland te gaan. Dit
keer geen problemen met waar we zouden slapen of verblijven, Jasper en
Robin die in Gouda wonen hadden nog wel een kamertje voor ons vrij, daar
werd een dik luchtbed ingelegd en wij hadden onze slaapplaats. Tijdens ons
verblijf hebben we heel wat mensen bezocht, als we u, je of jou niet bezocht
hebben dan komt dat waarschijnlijk wel de volgende keer als we weer in
Nederland zijn.

Terwijl we onderweg waren en ergens in Noord- Macedonië reden, zei God
tegen mij:” Je gaat in een groene auto terug naar huis.” Nu spreekt God wel
vaker tot mij maar niet zo vaak over auto’s.
Ik kan me herinneren toen we heel wat
jaren geleden in Italië reden en God mij
zomaar ineens vertelde dat we met een
rode auto naar huis zouden gaan. Ik dacht
van ok, we zullen wel zien. Toen we toen in
Nederland aankwamen bleek dat er aan de
auto, onze witte Fiat bus zoveel
gerepareerd moest worden om door de
Nederlandse APK heen te komen dat dat
ondoenlijk was, hij werd dus afgekeurd en
wij zaten zonder auto. Natuurlijk lichte
paniek maakte zich van mij meester, hoe
moesten we nu naar huis toe? Ik heb toen
stichting Hand gebeld en daar kon ik wel
met de bus langskomen. Nadat ze er daar
naar gekeken hadden kwamen ze daar ook
Eén van de laatste foto’s van de Fiat bus
tot de zelfde slotsom deze auto kan niet
meer de weg op in Nederland. Gelukkig hadden ze daar wel een oplossing. Er
stond toen bij hun een zilvergrijze Citroën, helemaal kant en klaar, APK
gekeurd klaar om weg te rijden. En een rode Volvo waar nog het 1 en ander
aan moest gebeuren, ik weet niet precies meer wat, maar die auto was nog
niet klaar.
We mochten er een nachtje over slapen, en terwijl we er zo over nadachten
kwam bij mij naar boven wat God in Italië gezegd had: ”Je gaat met een rode
auto naar huis terug.” De volgende dag bij St. Hand vertelde ik dat wat God
gezegd had van een rode auto. Bij st. Hand zeiden ze toen gelijk, ok, dan gaan
we de Volvo in orde maken. Deze Volvo heeft ons overal gebracht de
afgelopen jaren, een super auto degelijk en altijd bereidt om een extra
kilometertje te rijden. Maar nu dit jaar na trouwe dienst van de Volvo zei
God: “Je gaat in een groene auto naar huis.” In eerste instantie zei ik tegen
God: ”Fijn dat U dat tegen mij zegt, maar nu loop ik al de tijd straks in

Nederland naar een groene auto uit te kijken, alstublieft wilt u maken dat ik
het vergeet en brengt U het mij alleen te binnen als het om een of andere
reden nut heeft.”
Nadat we alle geplande bezoekjes afgelegd hadden, reed ik op zondag avond
na een bezoek tegen een rond obstakel aan waardoor de Volvo niet meer
verder kon rijden. Gelukkig kwamen Ada en ik bijna alleen met de schrik vrij,
Bij Ada had de gordel haar wel een beetje zeer gedaan. Het huilen stond mij
nader dan het lachen. Weer kwam bij
mij de vraag op, hoe we nu we nu
weer naar huis moesten komen.
Ik moest weer denken aan wat God
mij gezegd had toen we in Noord
Macedonië reden. In een groene auto
ga je naar huis. Maar hoe kom je aan
een groene auto als je helemaal niets
meer hebt? Mogelijk kent u de rest van het verhaal, anders kunt u de rest
lezen op Mijn Facebook pagina. Geld voor een nieuwe auto kwam zo snel, dat
ik gezegd heb, God is een wonder aan het doen, Hij hielp ons op zo’n
geweldige manier dat we binnen een week meer dan €11000,00 hadden
gekregen en we een groene auto konden kopen.

Dit is hem dan geworden, een Subaru Forrester,
Hij heeft ons in ieder geval al veilig thuis gebracht.
Heel veel dank voor jullie fantastisch meeleven met ons en voor jullie
liefdevolle giften.

